เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕9

เทศบาลตาบลแม่วาง
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕59
------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลแม่วางว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลแม่วาง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่วาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลแม่วาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลแม่วางแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านกาด เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔3
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ ย งสั ตว์ ” หมายความว่า การมี สั ตว์ ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บารุง รักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อ ยสัต ว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัต ว์ หรือ ปล่อ ยให้อ ยู่น อก
สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่มี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทาง ซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง

-2ข้ อ 5 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาสภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด ารงชี พ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอานาจของเทศบาล
ตาบลแม่วาง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้
(1) ให้พื้นที่ต่อไปนี้ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(ก) พื้นที่เทศบาลตาบลแม่วาง บริเวณถนนสายสันป่าตอง-แม่วิน ทางหลวงหมายเลข 1013
ตั้งแต่เขตติดต่อเทศบาลตาบลทุ่งสะโตกทั้งสองข้างถนน รัศมีกว้างข้างละ ๒๐ เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางถนน
ไปจดเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุ กประเภทโดยเด็ดขาด
(ข) พื้นที่เทศบาลตาบลแม่วาง บริเวณถนนสายอื่น นอกจากถนนใน ข้อ (ก) ทั้งสองข้างถนน
รัศมีกว้างข้างละ ๑๐ เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางถนน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(ค) บริเ วณแนวเขตสถานที่ร าชการ เป็น เขตห้า มเลี้ย งหรือ ปล่อ ยสัตว์ทุก ประเภท
โดยเด็ดขาด
(ง) พื้นที่เทศบาลตาบลแม่วาง บริเวณแหล่งน้้าธรรมชาติ เช่น ห้วยหนอง คลอง บึง
สระ รัศมีกว้าง ๑๐ เมตร วัดจากริมขอบที่ตั้งแหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกประเภท
โดยเด็ดขาด
(จ) พื้นที่เทศบาลตาบลแม่วาง ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น สวนสาธารณะ
สุสานหรือฌาปนสถาน ที่สาธารณะประจ้าหมู่บ้าน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(ฉ) พื้น ที่เ ทศบาลตาบลแม่ว าง ที่เ ป็น พื้น ที่ผัง เมือ งรวม ซึ่ง ได้ป ระกาศกาหนดเป็น
เขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแน่นมาก ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
(ช) พื้นที่เทศบาลตาบลแม่วาง ที่เป็นพื้นที่ผังเมืองรวม ซึ่งได้ประกาศกาหนดเป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
(2) ให้พื้นที่ต่อไปนี้ เป็นเขตที่การเลี้ยงต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้
(ก) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (๑) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์ ประเภท ม้า ลา ล่อ โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ แมว นก กระต่าย และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) เจ้ าของสั ต ว์ จะต้อ งจั ดให้ มี มาตรการในการป้อ งกั น และควบคุม มิใ ห้ เ กิ ด
มลพิษอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ที่ท้าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
(2) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภท และ
ชนิดของสัตว์ และมีขนาดเพีย งพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(3) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
(4) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตาย ต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(5) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์
(6) ต้อ งเลี้ ย งสั ต ว์ ภ ายในสถานที่ ของตน และต้ องควบคุม ดู แ ลไม่ ใ ห้ สั ตว์ เ ลี้ ย ง
ออกไปทาความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือทาความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(7) สั ต ว์ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย น หรื อ มี ก ฎหมายอื่ น ใดก าหนดให้ ต้ อ ง
ดาเนินการ เพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์นั้น ๆ จะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องดาเนินการตามที่

-3กฎหมายกาหนดให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้น ๆ จะต้อง
จัดหาและจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย
(ข) พื้น ที่ที่อ ยู่น อกเขตใน ข้อ (๑) เป็น เขตการเลี้ย งสัต ว์ ประเภท สุนัข และต้อ ง
อยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) จั ด สถานที่ เลี้ ย งตามความเหมาะสมของสุ นั ข โดยมีข นาดเพี ยงพอแก่ก าร
ดารงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างเพียงพอและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและกาจัดสิ่งปฏิกูล
ให้ถูกสุขลักษณะ
(2) กรณีเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์
ดุร้ าย หรือสุ นั ขสายพัน ธุ์อื่น ที่มีป ระวัติทาร้ายคน จะต้องเลี้ ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุ นั ขไม่ส ามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(3) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
(4) ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานาน ๆ เป็นต้น
(5) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจา ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(6) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัข เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความสะอาด
และอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ถ้า เจ้ า ของสุนัข ไม่ส ามารถเลี้ย งดูสุนัขได้เ ป็น การชั่ว คราว จะต้องจัด ให้มีผู้ดูแ ล
ความเป็นอยู่ของสุนัขให้เป็นปกติสุข
(7) เมื่อสุนัขตาย เจ้าของสุนัขจะต้องกาจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน
มิให้ เป็ น แหล่ งเพาะพัน ธุ์แมลงหรื อสั ตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญ และไม่เป็นเหตุให้ เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้า เว้นแต่ สุนัขตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที
และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(8) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสุนัขมาสู่คน
(9) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขแยกกันสุนัขไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ และต้องปฏิบัติตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(10) ต้องจัดให้สุนัขมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวตลอดเวลา
(11) ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่น
โดยปราศจากความยินยอม
(12) ในการนาสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าว จะต้องผูก
สายลากจูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์
ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติทาร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปาก และ
จับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา
(13) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด

-4(ค) พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ น อกเขตใน ข้ อ (๑) เป็ น เขตการเลี้ ย งสั ต ว์ ทุ ก ประเภทที่ น้ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) การนาสัตว์เข้าประเทศ จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกรมปศุสัตว์
และต้องเป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(2) เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์นาเข้าจากต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้เลี้ยงสัตว์
ซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด ปล่อยหรือทิ้งสัตว์ดังกล่าวในที่หรือทางสาธารณะ
(3) สั ต ว์ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย น หรื อ มี ก ฎหมายอื่ น ใดก าหนดให้ ต้ อ ง
ดาเนินการ เพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัต ว์นั้นๆ จะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องดาเนินการตามที่
กฎหมายกาหนดให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้น ๆ จะต้อง
จัดหาและจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย
(ง) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (๑) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์มีพิษและสัตว์ที่ดุร้าย หรือเข้าข่าย
ดุร้ายทุกประเภท และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตาม (ก) (ข) (ค) ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
(2) ต้องจัดให้มีที่เลี้ยงที่มิดชิด มั่งคง แข็งแรง ซึ่งเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท
เพื่อป้องกันมิให้สัตว์ดังกล่าวหลุดรอดออกมาก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
(3) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น โดยค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อ
พ้น กาหนดแล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาล
ตาบลแม่วาง แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่ าใช้จ่ายเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้
เงิน ที่ได้จ ากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว
ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ เทศบาล
ตาบลแม่วาง ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้น เป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 7 ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลแม่วางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

